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Välkommen till Nederländska, kandidatkurs, 30 

högskolepoäng 
 

I detta häfte får du information om kursens innehåll och uppläggning, samt en litteraturlista för 

delkurserna Nederländskspråkig litteratur och Vetenskapligt skrivande. Aktuellt schema för 

kursen finns på vår webbplats: http://www.su.se/slabafinety/utbildning/alla-

utbildningar/nederl%C3%A4ndska  

 

Kursens innehåll och uppläggning 

 
Kursen består av följande delkurser:  

 

1 Nederländskspråkig litteratur, 6 hp (obligatorisk närvaro) 

2  Nederländsk lingvistik, 6 hp (obligatorisk närvaro). Ges vt18 

3 Vetenskapligt skrivande, 3 hp (obligatorisk närvaro),  

4  Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp. Ges vt18 men påbörjas ht17 

 

 

Du kan själv välja studietempo och därmed det antal delkurser du vill läsa under en termin MEN 

kursen ges bara på halvfart vilket innebär att det tar ett år innan delkurs 1 respektive 3 ges igen. 

 

 

Betyg, examination och fortsatta studier 
En sjugradig betygsskala används, där betygen A–E är godkända betyg och Fx–F är underkända 

betyg (betygsättning på delkurser och helkurs, se dokumentet Betygskriterier och betygsättning 

på http://www.su.se/slabafinety/utbildning/alla-utbildningar/nederl%C3%A4ndska) 



Kursens innehåll och förväntade studieresultat framgår under de olika delkurserna nedan.  

Delkursernas betygskriterier meddelas vid kursstart. 

Den som har godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. 

 

 

Kursen regleras av en kursplan 
Kursens mål och innehåll samt kurslitteratur regleras av en kursplan som fastställts av 

institutionsstyrelsen. Aktuell kursplan hittar du på vår webbplats. Även examinationsformer och 

närvarokrav beslutas av institutionsstyrelsen. Dessa kan inte ändras under pågående termin. Efter 

varje termin gör vi en översyn av kursen, och tar del av dina synpunkter på innehåll och 

uppläggning. Du kan meddela oss under kursens gång eller vid den särskilda utvärdering som vi 

ber våra studenter göra efter varje delkurs samt i slutet av hela kursen. 

 

Det här behöver du kunna 
För att klara av kursen krävs att du har tillgång till en dator och har grundläggande kunskaper i 

ordbehandling och Internetanvändning. Du måste också ha möjligheter att göra utskrifter, t.ex. 

finns det datorer i biblioteket. Vi förutsätter att du aktiverar ditt universitetskonto. Se   

https://aktivera.su.se för information om hur du aktiverar ditt universitetskonto. Det är viktigt 

att du gör detta för att få tillgång till lärplattformen MONDO. 

 

Plagiering och fusk 

Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska accepterar inte någon 

form av plagiering och fusk. Det är du som student som ansvarar för att du genomför dina studier 

och examinationer på ett korrekt sätt. Det innebär bland annat att du i alla skriftliga arbeten 

måste vara noga med att ange källor och referenser och även se till att alla direkta citat är korrekt 

återgivna. Att använda sig av andras formuleringar utan att ange varifrån de kommer innebär att 

man gör sig skyldig till plagiat. Du får inte heller använda dig av egna tidigare skrivna 

inlämningsuppgifter och uppsatser utan att ange det (s.k. självplagiat). Plagiat kan vara en form 

av fusk och kan leda till att du blir underkänd och/eller avstängd från dina studier. 

 

 

Delkurs 1: Nederländskspråkig litteratur, 6 hp 

 
Innehåll      
Delkursen behandlar nederländskspråkig litteratur från epokerna upplysningen, romantiken, naturalismen 

och interbellum genom att analysera enskilda verk i sitt historiska sammanhang och ur ett samhällskritiskt 

perspektiv. 

 

 

Förväntade studieresultat 

För godkänt resultat på delkursen ska studenten kunna: 

 självständigt söka information samt analysera och placera lästa litterära verk i ett samhälleligt och 

historiskt sammanhang 

 tillämpa och redogöra muntligt och skriftligt på nederländska för ett antal litterära epoker med 

koppling till litteraturvetenskaplig teori och metod 



 genomföra en fördjupning i form av en inlämningsuppgift relaterad till någon av kursens litterära 

epoker utifrån ett samhällskritiskt perspektiv  

 värdera och kritiskt tolka den litterära kanonen 
 

 

Arbetsformer 

Seminarier 

 

Närvaro 

Obligatorisk (fullgjord närvaro om minst 80% erfordras)  

 

Examination 

Delkursen examineras genom 5 skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga presentationer av lästa 

litterära verk varav en inlämningsuppgift är en fördjupning relaterad till någon av kursens litterära epoker 

utifrån ett samhällskritiskt perspektiv. 
 

 

Delkurs 2: Nederländsk lingvistik, 6 hp (ges vt 2018) 

 

Innehåll 
Delkursen behandlar nederländskans språkstruktur utifrån ett semantiskt och översättningsteoretiskt 

perspektiv i relation till aktuell forskning. 

 

Förväntade studieresultat 

För godkänt resultat på delkursen ska studenten kunna: 

 visa fördjupad kunskap i ett urval av nederländskans språkliga särdrag  

 problematisera några översättningsteoretiska teorier och praktiker 

 redogöra för nederländskans språkvariation i relation till semantik, grammatikalisering och 

översättning och metoder (t.ex. korpuslingvistik) 

 

Arbetsformer 

Seminarier 

 

Närvaro 

Obligatorisk (fullgjord närvaro om minst 80% erfordras) 

 

Examination 

Delkursen examineras genom 4 skriftliga inlämningsuppgifter. 

 

Delkurs 3: Vetenskapligt skrivande, 3 hp  

 
Innehåll 
I delkursen övas skriftlig språkfärdighet med fokus på vetenskapligt skrivande. 
 

Förväntade studieresultat 

För godkänt resultat ska studenten kunna: 



 skriva en sammanfattning av ett antal vetenskapliga artiklar som behandlar en aktuell 

forskningsfråga för att öva på gällande vetenskaplig textnorm 

 formulera en aktuell forskningsfråga, problematisera och redogöra för den 

 skriva ett första utkast till en forskningsöversikt kopplat till examensarbetet samt förhålla sig 

kritiskt till ett antal källor 

 

Arbetsformer  
3 seminarier 

 

Närvaro 

Obligatorisk (fullgjord närvaro om minst 80% erfordras) 

 

Examination 
Delkursen examineras genom 3 skriftliga inlämningsuppgifter.  

 

 

Delkurs 4: Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp (ges vt 2018 men påbörjas 

under ht 2017) 
 

Innehåll 
I delkursen skrivs ett examensarbete på nederländska om ett litteraturvetenskapligt eller 

språkvetenskapligt ämne. För examensarbetet gäller att studenten väljer ett ämne i samråd med 

handledare/examinator och utför en självständig undersökning av ett avgränsat forskningsområde inom 

nederländsk lingvistik eller nederländsk litteratur. 

Examensarbetet redovisas på nederländska i en vetenskaplig uppsats med tillämpning av allmänt 

vedertagna principer för forskningsuppgiftens genomförande samt för uppsatsens formella utseende. 

 

 

Förväntade studieresultat 

För godkänt resultat ska studenten kunna: 

 söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning inom 

huvudområdet för utbildningen 

 självständigt identifiera, formulera och lösa problem utifrån kunskap om tillämpliga metoder 

inom området och genomföra ett vetenskapligt arbete 

 muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera arbetets syfte och resultat 

 beakta gällande forskningsetiska normer 

 författa examensarbetet på nederländska inom en given tidsram och med beaktande av den 

språkliga normen för vetenskaplig textproduktion  
 

 

Arbetsformer 

Totalt 15 timmars handledningstid 

 

 

 

Examination 



Kursen examineras genom ett skriftligt examensarbete, försvar av det egna examensarbetet samt 

opposition på annan students examensarbete. 
 

 

 

 

Kurslitteratur 

Fastställd på delegation av studierektor den 10 maj 2016. 

 

Delkurs 1. Nederländskspråkig litteratur, 6 hp 

 

http://www.dbnl.nl (använda denna fritt tillgängliga källa, Digitale Bibliotheek van 

Nederlandse Letteren, med äldre litterära och språkvetenskapliga klassiska 

originaltexter på nätet) 
 

Van den Berg, W. 1 oktober 1782: Wolff en Deken publiceren hun eerste 

briefroman-Epistolair onderrich: Sara Burgerhart als briefroman. In: Nederlandse 

literatuur, een geschiedenis. 1993, blz. 355-360. 

 

Meijer, M. 1984. Vrome en geleerde hartsvriendinnen in de achttiende eeuw in 

Nederland. In: In: M. Duyves, G. Hekma en P. Koelemij (red.), Onder mannen, 

onder vrouwen. Studies van homosociale emancipatie. Amsterdam 1984, p. 167-

181. (Finns på DBNL) 

 

Europa Buitengaats. Koloniale en postkoloniale literaturen in Europese talen, del 

1 och 2. 2002. (red.) D´haen, Theo: Bert Bakker, Amsterdam. 

 

Van Boven, Erica. Het pseudoniem als strategie. Pseudoniemen van vrouwelijke 

auteurs 1850–1900. In: Nederlandse letterkunde 1997:4, blz. 309-326. 

 

Schenkveld-van der Dussen, M.A. Het ‘mannelijk’ schrijverschap van A.L.G. 

Bosboom-Toussaint. In: Nederlandse letterkunde 1996:1, blz. 71–83. 

 

Zwijndrecht, Ed. Naturalistisch proza. In. Ons Erfdeel 1984:1, blz. 92–101. 

 

Grüttemeier, Ralf. Is Max Havelaar een historische roman? In: Nederlandse 

letterkunde 2001:2, blz. 138–147. 

 

Bel, Jacqueline. 2015. Forum, debatten, de canon en het essay. In: Geschiedenis 

van de Nederlandse literatuur, blz. 651-674 

En/of 

http://www.dbnl.nl/


Bel, Jacqueline. 2015. Nieuwe zakelijkheid. In: Geschiedenis van de Nederlandse 

literatuur, blz. 702-720. 

 

 

Skönlitterära verk till ett omfång av ca 2000 sidor av: 

Borderwijk, Blokken 

Bosboom-Toussaint, Majoor Frans (of Mejonkvrouwe de Mauléon) 

Couperus, Eline Vere (of Noodlot) 

Elschot, Kaas 

Multatuli, Max Havelaar of de koffieveiling der Nederlandse Handelsmaatschappij 

Wolff & Deken, De historie van mejuffrouw Sara Burgerhart 

 

 

Delkurs 2. Nederländsk lingvistik, 6 hp 

 

Meddelas inför kursstarten vårterminen 2018 

 

 

Delkurs 3. Vetenskapligt skrivande, 3 hp 

 

Sara Van Meerbergen. 2016.Wetenschappelijk schrijven (kompendium) 

 

Giezenaar, Schouten en Korebrits. Wijze woorden. Woordenlijst Academisch 

Nederlands met idioomoefeningen. 2010.: IntertaaL, Amsterdam/Antwerpen 

 

Ett antal vetenskapliga artiklar valda i samråd med läraren. 

 

Referenslitteratur: 

De Jong, Joy. 2015. Handboek academisch schrijven. In stappen naar een essay, 

paper of scriptie. Coutinho: Bussum. (finns på kurslånebiblioteket) 

 

 

 

Delkurs 4. Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp 

 

Kurslitteraturen väljs i samråd med handledaren 


